KONFERENČNÁ
PONUKA

Vážený klient,
veľmi si ceníme Váš záujem o náš Grandhotel Praha **** Tatranská
Lomnica. Jedinečné či slávnostné príležitosti si zasluhujú rovnako unikátne miesto, ktoré podčiarkne veľkosť Vášho podujatia.
Nechajte svojich hostí poctiť výnimočnosťou, ktorú im prikladáte.
Grandhotel Praha **** Tatranská Lomnica

Jaroslav Jedlička

Riaditeľ Grandhotela Praha****

Tatranská Lomnica | 059 60 Vysoké Tatry | Slovakia
Tel.: +421 (0) 714 45 55 | Fax: +421 (0) 52/ 446 79 45 | e-mail: info@ghpraha.sk | www.ghpraha.sk
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INFORMÁCIE O HOTELI

IZBY A APARTMÁNY

Popis hotela:
Grandhotel Praha je situovaný na úpätí Lomnického štítu, v srdci
Vysokých Tatier v Tatranskej Lomnici. Jeho história sa píše už
viac ako 110 rokov, od jeho veľkolepého otvorenia v roku 1905. Má
bohatú tradíciu, štýlový interiér a vynikajúcu kuchyňu. Komfort,
pohodlie, romantika a celková charizma sú tromfy, ktoré najlepšie
charakterizujú tento legendárny hotel.
KATEGÓRIA:
4-hviezdičkový hotel
História:
Hotel bol postavený v roku 1905 v secesnom štýle. Odvtedy tvorí
centrum turizmu vo Vysokých Tatrách. Hotel prešiel čiastočnou
rekonštrukciou v lete roku 2017, kedy boli zrekonštruované
konferenčné priestory, čiastočne spoločné priestory, pribudli izby
deluxe a apartmány a bolo vybudované nové wellness centrum
s jedinečným vonkajším bazénom. V unikátnych apartmánoch
a izbách deluxe zažijete nadčasovú eleganciu a dokonalú
harmóniu zariadenia a dekorácií. Hotel dostal svoje súčasné
pomenovanie v roku 1919 na počesť vzniku Československej
republiky. Od svojho postavenia tvorí dominantu nad Tatranskou
Lomnicou.
Poloha:
• 15 km od diaľnice D1 a 17 km od mesta Poprad,
• 340 km od Bratislavy,
• 18 km od letiska Poprad,
• 142 km od letiska Krakow,
• 140 km od letiska Košice
Nadmorská výška: 904 m n. m.

VYBAVENIE HOTELA

BREAKS & MENU

Počet izieb:
Celkový počet izieb: 123,
pevných lôžok 239,
57 prísteliek z toho:
• 6 x jednoposteľová Classic
• 1 x jednoposteľová Lux
• 76 x dvojposteľová Classic
• 23 x dvojposteľová Lux
• 7 x apartmán Classic
• 10 x apartmán Lux
Počet konferenčných miestností: 4
Kapacita parkoviska hotela:
90 miest,
možnosť parkovania autobusu pred hotelom
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 10.00 hod.
Late check out: do 12:00 10 €, do 15:00 20 €
VIP osoby: Od veľkého otvorenia v roku 1905 sa do hotelových

kníh zapísalo mnoho významných osobností. Patrili medzi nich štátnici, politici, podnikatelia, umelci a športovci – hostia, ktorí prispeli
k prestíži hotela. V Grandhoteli Praha bol ubytovaný prezident Masaryk, Eduard Beneš, hudobný skladateľ Béla Bártok, či spisovateľ Karol
Čapek, ktorý vo svojich listoch Oľge Scheinpflugovej opísal atmosféru hotela – „Je to tu luxusné…“. Neopomenuteľným hosťom z oblasti
športu bola Sonja Henie, prvá olympijská víťazka v krasokorčuľovaní,
ktorá bývala v hoteli v roku 1936. V prvý júlový víkend 2012 nás navštívila hviezda svetového formátu Jean Claude Van Damme. V roku 2013
sa Grandhotel Praha stal na niekoľko dní domovom pána Richarda
Műllera a skupiny Fragile. V roku 2015 mal hotel tú česť privítať Generálneho Tajomníka OSN pána Pan Ki Muna. Vo februári 2016 sa u nás
stretli prezident SR Andrej Kiska s poľským prezidentom Andrzejom
Dudom.
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Classic izby
Zvoľte si naše novo zrekonštruované izby
Classic, v ktorých sa spája klasické pohodlie
s tradičnými secesnými prvkami.
Počet jednolôžkových izieb: 6
Počet dvojlôžkových izieb: 76

LUX izba
Izba LUX má modernejší dekór s vyšším
štandardom ako izby štandard. Vychutnajte si
tieto izby s modernými prvkami a technológiami.
Počet jednolôžkových izieb: 1
Počet dvojlôžkových izieb: 23

VYBAVENIE HOTELA

BREAKS & MENU
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Apartmán Classic
Zrekonštruovaný Apartmán Classic je vďaka
svojmu veľkorysému priestoru ideálnou voľbou
pre rodinnú dovolenku či romantický pobyt
v Tatrách. Elegantné zlaté doplnky a štýlové
detaily s citom vsadené do secesného
priestranného apartmánu prinavracajú hotelu
niekdajšiu eleganciu a štýl.
Počet izieb: 7

Apartmán Lux
Zažite luxus a maximálny pôžitok z dovolenky
vo Vysokých Tatrách v jednom z našich
nadštandardne
zariadených
apartmánov.
Príjemnú atmosféru okrem iného vytvára krb.
Kapacita 2 osoby, prípadne 1 prístelka.
Počet izieb: 10

VYBAVENIE HOTELA
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GASTRONÓMIA & SLUŽBY

Wellness

VAŠA KONFERENCIA

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Reštaurácia
Vychutnajte si prekrásny pohľad na panorámu Tatranskej Lomnice
v elegantnom prostredí našej reštaurácie a buďte si istý, že rovnakým
dojmom na Vás zapôsobí aj kulinárske majstrovstvo nášho šéfkuchára.
Kapacita: 160 osôb.
Maximálna kapacita: 220 osôb.
Otváracie hodiny: 7:00-10:00, 17:30-21:30

Lobby bar a terasa
Vychutnajte si príjemný večer v uvoľnenom prostredí nášho Lobby baru
pri zvuku praskajúceho ohňa v kozube. Pri pohári bylinkového čaju,
špeciálnych kokteiloch alebo zbierke koňakov a whisky zabudnete na
všednosť každodenného života. V teplých dňoch príjemnú atmosféru
dopĺňa posedenie na slnečnej terase s bylinkovou záhradou.
Kapacita lobby baru: 60 osôb.
Otváracie hodiny: 9:00-24:00
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Grand Mountain SPA
Najkrajším šperkom tohto hotelierskeho klenotu je nové
wellness centrum s názvom Grand Mountain Spa. Práve
tradičné miestne kúpeľníctvo spolu s liečivými účinkami
tatranskej prírody boli hlavnou inšpiráciou filozofie SPA.
Kapacita: 80 osôb.
Otváracie hodiny: 10:00-21:00 vodný svet a procedúry
15:00-21:00 saunový svet

Ďalšie služby:
• Concierge
• Detský kútik
• Požičiavanie bicyklov
• Úschovňa
• Možnosť požičania spoločenských hier
• Knižnica
• Taxi
• Wellness & Spa
• Úschovňa batožiny
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KONFERENČNÉ PRIESTORY

Jedinečné či slávnostné príležitosti si zasluhujú rovnako unikátne miesto, ktoré podčiarkne veľkosť
podujatia. Rozhodnite sa pre Vaše firemné podujatie, večierok, či svadbu v Grandhoteli Praha.

Kapacita
Rozmery (m)

rozloha (m2)

Kinosedenie

Školské sedenie

U - sedenie

Kongresová sála I.

11 x 8

88

100

50

35

Kongresová sála II.

12 x 7

91

100

60

35

Kombinácia I. a II.

23 x 7,5

172, 5

250

120

Lovecký salónik

4 x 10

40

20

16

14

Zelený salónik

4 x 10

40

20

16

14

Konferenčné priestory
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GALÉRIA KONFERENČNÝCH PRIESTOROV

Kongresové sály

Poľovnícky a Zelený salónik

Pri spojení kongresových sál I. a II.
vytvoríme až 250 miest
s divadelným typom sedenia.

Poľovnícky a Zelený salónik s kapacitou do 20 osôb
sú ideálnymi miestami na rodinné oslavy, prípadne
menšie stretnutia s obchodnými partnermi.

Reštaurácia
Na slávnostné či pracovné stolovanie ponúkajú priestory reštaurácie podobnú variabilitu ako kongresové sály.
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cenník KONFERENČNÝCH PRIESTOROV

Konferenčné priestory

Poldenný prenájom

Celodenný prenájom (viac ako 4 hodiny)

Kongresová sála I.

165 EUR

330 EUR

Kongresová sála II.

165 EUR

330 EUR

Kombinácia I. a II.

275 EUR

550 EUR

Lovecký salónik

85 EUR

165 EUR

Zelený salónik

85 EUR

165 EUR
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Druh vybavenia

Poldenný prenájom (do 4 hodín)

Celodenný prenájom

Flipchart (1 ks zdarma)

10,00 EUR

20,00 EUR

Plátno (1 ks zdarma)

30,00 EUR

50,00 EUR

Laserové ukazovátko

10 00 EUR

15,00 EUR

100,00 EUR

130,00 EUR

Bezdrôtový mikrofón

od 60,00 EUR

od 60,00 EUR

LCD TV

od 150,00 EUR

od 150,00 EUR

zdarma

zdarma

Projektor (1 ks zdarma)

WiFi (bezdrôtové pripojenie)

INFORMÁCIE O HOTELI

IZBY A APARTMÁNY

VYBAVENIE HOTELA

BREAKS & MENU

GASTRONÓMIA & SLUŽBY

Wellness

VAŠA KONFERENCIA

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Dekorácia

Špeciálna dekorácia ponúkaná v Grandhoteli Praha Vás očarí našou nevšednosťou a bohatým výberom.
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COFFEE BREAK

BREAKS & MENU
MENU

COFFEE BREAK
Dovoľujeme si Vám predstaviť hotelovú ponuku prestávok na kávu, ktorá by mala byť nápomocná k úspešnému zvládnutiu Vašich obchodných
stretnutí, či k občerstveniu účastníkov Vášho firemného podujatia. Sortiment jednotlivých ponúk je zostavený podľa našich dlhoročných
skúseností a pevne veríme, že bude vyhovujúci pre každého hosťa.

Standard
Cena 3,50 EUR/osoba

SALTY
Cena 4,50 EUR/osoba

MIX
Cena 6,00 EUR/osoba

SWEET
Cena 4,50 EUR/osoba

• 0,15 l Filtrovaná káva
/ 1x výber čajov,
• 0,33 l Minerálna voda Rajec

• 0,15 l Filtrovaná káva
/ 1x výber čajov,
• 033 l Minerálna voda Rajec,
• 50 g Domáce tyčinky z lístkového cesta

• 0,15 l Filtrovaná káva
/ 1x výber čajov,
• 033 l Minerálna voda Rajec,
• 120 g Mix domáceho slaného a sladkého pečiva

• 0,15 l Filtrovaná káva
/ 1x výber čajov,
• 033 l Minerálna voda Rajec,
• 50 g Sladké pečivo z lístkového cesta alebo krehký tvarohový koláč s hrozienkami

Grand
Cena 8,00 EUR/osoba

Grand Premium
Cena 10,00 EUR/osoba

Royal
Cena 12,00 EUR/osoba

•
•
•
•
•

• 0,15 l Filtrovaná káva / 1x výber čajov,
• 033 l Minerálna voda Rajec,
• 0,33 l Ochutené nealko (cola, fanta,
sprite, tonic)
• 0,20 l Očisťujúci bylinkový ľadový čaj
• 80x Sandwich (šunkový, syrový)
• 80 g Mix filetovaného ovocia

• 0,15 l Filtrovaná káva / 1x výber čajov,
• 033 l Minerálna voda Rajec,
• 0,33 l Ochutené nealko (cola, fanta,
sprite, tonic)
• 0,3 l Džús (podľa ponuky)
• 0,20 l Očisťujúci bylinkový ľadový čaj
• 50x Focaccia s mozzarelou, cherry paradajkami a bazalkovým pestom
• 50 g Miniciabatta s grilovaným kuracím
mäsom a čerstvým šalátom
• 50x Domáci koláč s jablkami a orechmi

0,15 l Filtrovaná káva / 1x výber čajov,
033 l Minerálna voda Rajec,
0,20 l Očisťujúci bylinkový ľadový čaj,
50 g Šunkové a syrové bruschetty
50 g Domáci tvarohový koláč s hrozienkami

Servis ponúkaných coffee breakov je kalkulovaný na maximálne 60 minút.
Ceny sú kalkulované pri minimálnom počte 10-tich osôb. V prípade nižšieho počtu hostí nás prosím kontaktujte.
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SERVÍROVANÉ MENU

Náš šéfkuchár a jeho tím pripravili pre Vaše podujatie nasledovné návrhy servírovaného a bufetového menu. V prípade, ak sa Vaša predstava
líši od uvedenej ponuky, radi Vám pripravíme menu šité na mieru práve pre Vás a Vaše podujatie.

MENU 1
17,– EUR/osoba

MENU 2
17,– EUR/osoba

MENU 3
20,– EUR/osoba

• Bravčová riellettes s vínovým želé,
jablkovým chutney a chlebovým
čipsom

• Vichyssoise polievka
s restovanými hubami

• Parfait z modrého syra na
marinovanej červenej repe so
špenátovou penou

• Kuracie supreme na marinovanej
pečenej zelenine s tlačenými
zemiakmi
• Tvarohová Panna Cotta
s lesným ovocím

• Tiahnutá bravčová panenka
s bylinkovou záhradnou zeleninou
a hráškovým pyré
• Čokoládový mousse
s malinovým coulis a pečeným
piškótom

• Kohútí vývar so zeleninou
a rezancami
• Pomaly pečené hovädzie líčka na
restovaných hubách, rozmarínovej
omáčke s gratinovanými zemiakmi
• Makový dezert s medovým tvarohom
a ovocným sorbetom

MENU 4
20,– EUR/osoba

MENU 5
25,– EUR/osoba

MENU 6
25,– EUR/osoba

• Rybacia terinka na zeleninovom
carpacciu s limetkovou majonézou
a kaviárom z morských rias

• Zverinové paté s brusnicovým želé
na gaštanovom pyré
a marinovanými hubami

• Údený pstruh
s pečenou červenou repou
a chrenovým mousse

• Krém z čerstvými kuriatkami
a bylinkovou penou

• Jemne pikantný tekvicový krém
s cesnakovou bagetou
a tekvicovým olejom

• Silný vývar z hovädzieho chvosta
s julienne zeleninou
a krupicovými haluškami

• Jahňacie stehno sous-vide
na pečenej záhradnej zelenine
s pyré z fialových zemiakov

• Tiahnuté jelenie plece
s nakladanými hubami, grilovanou
cuketou a konfitovanou mrkvou

• Jablkový crumble
s vanilkovou zmrzlinou

• Čokoládový dezert
s malinovými makrónkami

• Pomaly pečené teľacie plece
na grilovanej zelenine s restovanými
perličkovými zemiakmi
• Mangový dezert s pistáciovým
krémom a sypanou čokoládou
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BUFETOVÉ MENU

BUFFET 1
25,– EUR/osoba

BUFFET 2
27,– EUR/osoba

• Výber šalátov
Listový šalát s kúskami kuracieho masa
Miešaný zeleninový šalát s ovčím syrom
Šalát s čerstvou zeleninou, hráškom a kukuricou
Výber dresingov

• Výber šalátov
Cícerový šalát s čerstvou zeleninou a kúskami údených kačacích pŕs
Ice Berg šalát s cherry rajčinami a pečenou paprikou
Miešaný zeleninový šalát s olivami a ovčím syrom
Výber dresingov

• Predjedlá
Zeleninová terinka so špenátovou penou
Bravčová paštéta s vínovým želé

• Predjedlá
Involtini z údeného lososa plnené medovou bryndzou s kôprom
Bravčový rillettes s marinovanou cibuľou na jablkovom chutney

• Polievka
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami

• Polievka
Hovädzí kaldon s julienne zeleninou a čerstvým koriandrom

• Hlavné chody
Morčacie Voltini so šalviovou omáčkou
Hovädzí „Stroganov“ s restovanými šampiňónmi
Zeleninové lasagne s bazalkovým coulis

• Hlavné chody
Bravčový filet v bylinkovom kabáte s restovanými hubami
Marinovaná ryba Mahi-mahi s maslovou omáčkou a limetkovými
filetkami
Chrumkavé kuracie stehná pečené v kukuričných lupienkach
s omáčkou Remoulade
Zeleninové karbanátky v tomatovej omáčke s bazalkou

• Prílohy
Gratinované zemiaky so slaninou a syrom
Bylinková ryža
Pečená záhradná zelenina na mede
Špenátové halušky
• Dezerty
Jablkový dezert s krémom z kyslej smotany
Čokoládová terinka s marinovanými višňami
Ovocný šalát

Servis je kalkulovaný po dobu 120-tich minút.
Ceny sú kalkulované pre minimálny počet 50-tich osôb.
V prípade nižšieho počtu hostí nás, prosím, kontaktujte.

• Prílohy
Varené zemiaky s petrželovou vňaťou
Dusená ryža
Pečená záhradná zelenina na mede a balsamiku
Zemiakové gnocchi v hubovej omáčke
• Dezerty
Syrové misy s hroznom a sušeným ovocím
Čokoládový koláč s medovým tvarohom a marinovaným ovocím
Malinová Panna Cotta s orieškovým croquantom
Ovocný šalát
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BUFFET 3
32,– EUR/osoba
• Výber šalátov
Miešaný šalát s mladým špenátom a parmezánom
Cestovinový šalát s kúskami údeného lososa
Paradajkový šalát s glazovanou červenou cibuľou
a balsamikovým dresingom
Výber dresingov

• Dezerty
Syrové misy s hroznom a sušeným ovocím
Ovocný dezert s créme fraiche a kúskami čokolády
Čokoládový mousse s lístkovými lupienkami
Ovocný šalát

• Predjedlá
Zverinová paštéta s horčicovými brusnicami
Hovädzí tataráčik na bylinkovom touste s lístkami rukoly
olivovým čipsom
Hubová terina so špargľovým krémom
• Polievka
Tekvicový krém
s cesnakovými krutónmi a chilli olejom
• Hlavné chody
Kuracia štrúdľa so špenátom a koňakovou omáčkou
Grilovaný losos na bylinkách s pikantnou šošovicou
Bravčové ministeaky gratinované rajčatami a mozzarellou
Penne v bylinkovej omáčke s restovanou hlívou ustricovou
• Prílohy
Smotanové zemiaky s rozmarínom a syrom
Curry ryža
Zeleninové krupotto
Zelenina na pare s orieškovým maslom

Servis je kalkulovaný po dobu 120-tich minút.
Ceny sú kalkulované pre minimálny počet 50-tich osôb.
V prípade nižšieho počtu hostí nás, prosím, kontaktujte.
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GRAND MOUNTAIN SPA Grandhotel Praha****

Vybavenie Spa
Dvojposchodové Grand Moutain Spa s celkovou rozlohou 2000 m2
a celkovou kapacitou 80 osôb je rozdelené na saunový svet a vodný
svet. Súčasťou Spa je aj Fitness Centrum a časť určená len na masáže
a procedúry.
Saunový svet
V saunovom svete sa nachádza interierová a exterierová tradičná fínska
sauna, parná mramorová sauna, infra kabína a bio sauna s kolagénovou
lampou a coloroterapiou.
Vodný svet
Ponúka vnútorný relaxačný bazén, vnútornú a vonkajšiu jakuzzi,
ochladzovacie bazény a kade, a unikátny vonkajší bazén s napnutou
hladinou.
Procedúry
Terapie sa vykonávajú v piatich terapeutických miestnostiach a ponúkajú
masáže, zábaly, pílingy či pleťové ošetrenia. Výnimočné vodné terapie
v podobe aromakúpeľa, podvodnej masáže a špeciálnych programov
spolu s prístrojovými ošetreniami ozonoterapie tvoria širokú ponuku,
ktorá uspokojí každého klienta. Ošetrenie je spojené s konceptom
tatranských byliniek.
Relax-room
Súčasťou Spa sú dve relaxačné miestnosti, ktoré navodzujú celkový
relax a pohodu. V priebehu roka ponúkame špeciálne sezónne ponuky
procedúr a masáží. Cenník radi zašleme na požiadanie.
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INFORMÁCIE O HOTELI

IZBY A APARTMÁNY

VYBAVENIE HOTELA
AKTIVITY

ODPORÚČANÉ AKTIVITY

Lomnický štít

Vystúpte až nad oblaky a pozrite si celé Slovensko z vtáčej perspektívy.
Jedinečný výlet na druhý najvyšší štít Slovenska (2 632 m n.m.) je vždy
neopakovateľným zážitkom, pri ktorom si oddýchnete v štýlovej kaviarni
Dedo.

Štrbské Pleso

Z pohodlia lanovky si vychutnajte neopakovateľné výhľady na tatranské
končiare a podtatranskú kotlinu a po návrate sa počlnkujte na priezračnej
hladine Štrbského plesa.

Spišský hrad

Spišský hrad patrí k najväčším hradným komplexom v Európe. Spišský hrad je
zapísaný do zoznamu pamiatok svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO.

EVENTY a AKTIVITY podľa Vašich požiadaviek a predstáv

Spoznajte svojich kolegov z iného uhla pohľadu, zabavte sa spoločne na
netradičnom teambuildingu a utužte svoj kolektív s nami…
• teambuildingové aktivity (zábavno-súťažný teambuilding, zážitkový
teambuilding, extrémny a adrenalínový teambuilding)
• mini eventy (program pre malé skupiny na spestrenie kongresu či semináru
a pod.)
• eventy na svahu (preteky – na objednávku, promo akcie na svahu)
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